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Sammanfattning
Trafikkontoret har begärt in stadsdelsnämndernas önskemål om
större parkinvesteringar inför år 2015-2017. Tre projekt till vilka
medel önskas är redan pågående. Detta gäller Drakenbergsparken,
Lilla Blecktornsparken och Södermalmsallén. De övriga projekten
är kvarteret Tömmen (f.d. Grimman) och del av Reimersholme.
Projekten beskrivs i bilagorna.
Den planerade upprustningen av Södermalmsallén har inte
färdigställts under 2013 på grund av oförutsedda problem med
markförhållandena, vilket har både försenat och fördyrat projektet.
Det innebär att nya medel måste sökas för färdigställande av
Södermalmsallén.
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Ärendets beredning
Ärendet har handlagts av administrativa avdelningen inom
Södermalms stadsdelsförvaltning.
Bakgrund
Stadsdelsnämnderna ansvarar sedan årsskiftet 2005/2006 för
investeringar på parkmark. Inför 2015 har trafikkontoret till 201402-01 begärt in stadsdelsnämndernas förslag till önskemål om större
parkinvesteringar redovisade på särskilda mallar.
Efter stadsdelsnämndens sammanträde översänder
stadsdelsförvaltningen stadsdelsnämndens beslut med eventuella
särskilda yttranden till trafikkontoret. Trafikkontoret sänder vidare
underlaget till stadsledningskontoret för bedömning. Beslut om
vilka projekt som skall beviljas medel tas därefter i
kommunfullmäktige.
Projekt under år 2014
För innevarande år 2014 har Södermalms stadsdelsnämnd beviljats
5,0 mnkr för upprustningen av Drakenbergsparken. Nämnden har
också erhållit 1,0 mnkr för projektering och upprustning avseende
Lilla Blecktornsparken. Projektet kvarteret Tömmen (f.d. Grimman)
har för 2013 erhållit 2,0 mnkr men önskas i samband med
verksamhetsberättelsen att flyttas fram ytterligare ett år då projektet
förskjutits i tid. Preliminär byggstart för kvarteret Tömmen är 2015.
Önskemål för åren 2015-2017
Inför 2015 föreslår stadsdelsförvaltningen att medel söks till fem
projekt. Tre av projekten, Drakenbergsparken, Lilla
Blecktornsparken och Södermalmsallén har redan påbörjats. De
övriga projekten är kvarteret Tömmen och del av Reimersholme.
Den planerade upprustningen av Södermalmsallén har inte
färdigställts under 2013 på grund av oförutsedda problem med
markförhållandena, vilket har både försenat och fördyrat projektet.
Det innebär att nya medel måste sökas för färdigställande av
Södermalmsallén.
Stadsdelsnämnden får endast söka medel för fem projekt inom
ramen för stadens större parkinvesteringar.
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Eftersom det är angeläget att avsluta upprustningen av
Södermalmsallén föreslår förvaltningen att färdigställandet av
Vitabergsparken, som tidigare redovisats som upprustningsprojekt,
tas bort. Förvaltningen ser möjlighet till annan finansiering för
kvarstående delar av projektet.

Bilaga
Investeringsönskemål 2015-2017
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